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Celkové hodnocení (slovně)

     Kristýna Kroupová si vybrala téma blízké tomu, jimž se zabývala ve své bakalářské práci
(Cvočkařství na Podbrdsku, PedF UK, 2012). Diplomová práce je pojata tematicky šířeji a snaží se o 
celistvé postižení hospodářského života ve městě Hořovice, a zčásti i v jeho okolí, od počátků až do 
roku 1945. Jádro studie je rozčleněno do oddílu nazvaného „člověk a železo“ a oddílu věnovaného
„dalším vybraným hospodářským odvětvím“. V prvním oddílu se nachází mimo jiné překvapivě 
rozsáhlá kapitola věnovaná vzniku České západní dráhy a jejímu trasování, které mělo zásadní vliv 
na rozvoj Hořovic. Do druhého autorka mimo jiné zařadila kapitolu zabývající se pohostinskými
zařízeními a kapitolu o hořovických trafikách. 

    Studie Kristýny Kroupové je čtenářsky přívětivá, k čemuž přispívá i proložení textu řadou přímých 
citací, čerpaných zejména z regionální odborné literatury. Oceňuji, že se autorka nevyhýbá ani 
technologickým detailům. Celkové vyznění práce působí ovšem trochu kaleidoskopicky, jako by šlo 
spíše o soubor dílčích, byť jistě užitečných studií. Vhodné by bylo zejména výrazně rozšířit závěr, 
v němž postrádám hlubší analýzu dopadů zkoumaných hospodářských aktivit na dějiny Hořovic 
(sociální, kulturní…). Pro potenciální další výzkum se tak nabízejí četné nové otázky.  

Doplňující dotaz: Existují další prameny a metody, které by bylo možné využít při „komplexněji 
pojatém výzkumu“ daného tématu?

Práce Kristýny Kroupové nepochybně splňuje požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k 
obhajobě.
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